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( اجرا  کمی   –   ی ف ی )ک   ی ب ی ترک   کرد ی شرکت گاز استان هرمزگان و با رو   ی برون سپار   مان ی پ   ی شناس   ب ی پژوهش با هدف آس   ن ی ا 

نفر از خبرگان بصورت هدفمند تا    15داده با     ی آور مضمون و به منظور جمع   ل ی از روش تحل   ی ف ی شده است. در بخش ک 

  ی سنج   یی روا   cvrو    cviبا استفاده از    ه، ی و ثانو  ه ی اول   ی ها بعد از کدگذار مصاحبه انجام گرفت. مصاحبه   ی مرحله اشباع نظر 

مه  حاصل از مصاحبه در قالب پرسشنا   ی ها پژوهش داده   ی بود. در بخش کم   ه ی گو  47 یی مصاحبه شناسا   ج ی شد که حاصل نتا 

گاز استان    شرکت کارکنان شاغل در    ار ی خبرگان در اخت   دگاه ی د   ی و به منظور نظر سنج   ی طراح   کرت ی ل   ف ی ط   ی ا نه ی پنج گز 

.  د ی گرد   ی نفر محاسبه و جمع آور   167و با استفاده از جدول مورگان تعداد    ی به روش تصادف   ی ر ی گ هرمزگان قرار گرفت. نمونه 

کرونباخ مورد    ی آن به روش آلفا   یی ا ی پا   ن ی و همچن  ی عامل   ل ی ه آن به روش تحل ساز   یی و روا  ، ی صور   یی روا  ی پرسشنامه دارا 

مسائل    ، ی انسان   ی رو ی ن  ی شاخص در حوزه مسائل حقوق   28در   ی برون سپار   مان ی نشان داد پ  ق ی تحق   ی ها افته ی قرار گرفت.   د یی تأ 

 .   د ی ارائه گرد   یی شنهادها ی راستا پ   ن ی دارد. در هم   ی به بازنگر   از ی ن   ی مصرف   ی کاالها   ن ی تأم   مانکار، ی پ   ت ی صالح   ی اب ی ارز   ، ی نظارت 
 

    . شرکت گاز هرمزگان   ، ی شناس   ب ی آس   ، ی سپار   مان ی پ   ، ی برون سپار   واژگان کلیدی:  

 
 

 

 1400/  1/  7تاریخ پذیرش:   1399/   10/  26تاریخ دریافت:  
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 مقدمه. 1

ها برای توسعه و افزایش مزیّت رقابتی، تدابیر و راهبردهای جدیدی جستجو و بکار  امروزه سازمان

به  (. از جمله راهبرهای موثر و عملیاتی می1394گیرند )رحمانی، میرزاده و کوهشانی،  می توان 

های  مزیّتها در جهت حفظ  تاکید نمود که بسیاری از سازمآن1های سازمانی برون سپاری فعالیت 

سرمایه خطرات  کاهش  و  رقباء  مقابل  در  خود  فعالیت رقابتی  سپاری  برون  فرایند  های  گذاری، 

تواند از طریق کاهش و  کنند؛ چرا که فرایند برون سپاری میسازمانی خود را انتخاب و دنبال می

ز سازمان بر  های متخصصان بیرون از سازمان، تمرک های عملیاتی و استفاده از مهارت کنترل هزینه 

بهبود  توانمندی  و  سازمان  بیشتر  پذیری  رقابت  به  خدمات  و  کاال  کیفیت  بهبود  محوری،  های 

)برتوالنی،   شود  منجر  از   3سپاری برون .  2(2004عملکرد  بخشی  یا  تمام  واگذاری  از  است    عبارت 

هش  ولیت انجام یک وظیفه سازمانی مشخص به یک فرد، گروه یا سازمان تخصصی تا ضمن کا ئ مس 

سپاری عالوه بر  (. در برون 270،  1398)فانی و شیری،    برتر نیز فراهم گردد   ها امکان تحقق کیفیت هزینه 

اختیار   و  داراییها(  سایر   و  فناوری  تجهیزات،  تسهیالت،  )کارکنان،  تولید  عوامل  فعالیتها،  واگذاری 

اغلب گیری )مسؤولیت و حق تصمیم تصمیم  نیز در  گردد  موارد واگذار می   گیری در مورد فعالیتها( 

( اعتقاد دارند که سازمانها به منظور دستیابی به  1991)  6( و »گرانت« 1999)  5(. »بارنی« 1999، 4)گریاور 

(. از منظر  215،  2011،  7آورند )کانتراکتور و دیگران سپاری فعالیتها روی می مزیت رقابتی پایدار به برون 

توان به روشهای مکانی، سطح ژرفا و ماهیت  سپاری را می برون (  11،  2006)   8سوزا و بونیفازی پوور، دی 
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برون سپاری یک ابزار مهم مدیریتی است که منابع مورد نیاز سازمان را به صورت  کار اجرا کرد. 

(. از دیدگاه صاحب نظران  2010،  1آورد )میدن ارزانتر و کاهش عدم قطعیت برای آن فراهم می

برون سپاری سه مرح به کوچک له تکاملی را گذرانده فعالیتهای  ابتدا برون سپاری معطوف  اند، 

صورت هدفمند  ه شد، سپس در مرحله دوم برون سپاری ب سازی و با تمرکز بر کاهش هزینه انجام می

و با تمرکز بر واگذاری فعالیتهای غیر اصلی سازمان اجرایی شد، در حالیکه در مرحله سوم سازمانها  

نیز   با هدف   را  فعالیتهای محوری  از  بسیاری  و طراحی مجدد ساختار  نیاز مشتری  به  پاسخگویی 

های برون  رغم مزایای زیادی که پروژه (. علیMazumder & Garg, 2021, 2برون سپاری کردند )

شوند؛ چرا که این رویکرد توأم  ها با شکست مواجه میها دارند برخی از آنسپاری برای سازمان

مخاطر آنبا  از  غفلت  که  است  میاتی  و  ها  زاده  )تقی  باشد  خطرساز  بسیار  سازمان  برای  تواند 

ایران در طی سال1390همکاران،   این راستا شرکت ملی گاز  به برون  ( و در  های گذشته اقدام 

مسئولیت و  وظایف  از  برخی  فعالیت سپاری  و  و  ها  )پورکیانی  است  نموده  خود  سازمانی  های 

تولید هم به سازمان دیگر در موارد بسیاری هم حق تصمیم ( و  1390همکاران،   گیری و عوامل 

(. برون سپاری از جمله راهکارهای اصالحات  1390واگذار نموده است )رهنورد و سیف الهی،  

( به همین دلیل صنایع مختلف به صورت  2010و همکاران،    2)کاووسی نظام اداری و مدیریتی است

درصد    90کنند؛ به طوری که براساس آمار جهانی، بیش از  توجه میروز افزونی به برون سپاری  

(، در مواردی  1380اند )مهرآئین، های خود را برون سپاری کرده ها حداقل یکی از فعالیت شرکت

که اجرای پیمان سپاری میسر نشده است، سازمانها واگذاری امور را از طریق پیمان سپاری به منصه  

رسانده  )تحویلظهور  عملکردی  1395داری،  اند  حوزه  در  فعالیت  از  بخشی  سپاری  پیمان  در   .)

 شود. محدودتر به پیمان داده می
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شرکت گاز استان هرمزگان نیز در چند سال اخیر اقدامات قابل توجهی جهت برون سپاری  

تحریممسئولیت  به  با توجه  امروزه  داده که  انجام  غیراصلی خود  به   های  توجه  و  المللی  بین  های 

های مهم و مناسب در تغییر مسیر حرکت اقتصادی کشور  اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از روش

رستمی،   و  )رمضانی  است  ر  1386تلقی شده  سپاری  برون  تحوالت  با  همگام  این شرکت  در   )

گذارد، ولی  ای خود را به صورت انعقاد پیمان به مرحله اجراء میهای سرمایهکشور، اکثر پروژه 

از خدمات بهره   گریتصدی برنامهبخشی  بوده و  این شرکت  ریزی جهت  برداری هنوز به عهده 

این فرایند  برون سپاری طی سال  های آینده در دستور کار قرار گرفته است که راز موفقیت در 

بستگی به تفکر سیستمی، مدیریت منسجم و کارآمد، تحلیل استراتژیک و امکان سنجی دارد تا با  

یند خصوصی سازی همراه با توسعه و بهسازی منابع انسانی در جهت افزایش  مدیریت صحیح فرا

این پروژه وری گام بهره  اجرای  بهبود  منظور  به  و  برداشته شود  موثری  تحلیل  های  و  ارزیابی  ها، 

های معاونت بهره  های پیمان برون سپاری خدمات فنی یا پروژه ها و قوت ها، ضعفخطرات، آسیب

رسد. آنچه که موجب ایجاد دغدغه در بین  ستان هرمزگان ضروری به نظر میبرداری شرکت گاز ا

ها باالخص شرکت مورد مطالعه در خصوص اجرایی نمودن برون سپاری گردیده  مدیران شرکت

این است که علیرغم وجود قانون برگزاری مناقصات در ایران، متاسفانه هنوز کارایی الزم  را   است

دهد و  رد حقوقی و پذیرفته شده از خود، در امر مناقصات را نشان نمیبرای تضمین اصول استاندا

هایی از جمله واجد شرایط نبودن شرکت کنندگان در مناقصات، عدم ارزیابی  ها و آسیب خالء

مورد و عدم رعایت صحیح فهرست بها  موجب فساد در امر برون  بی   توان پیمانکار، اعطای امتیاز

های معاونت بهره برداری شرکت گاز  رفی دیگر،  پیمان سپاری پروژه سپاری گردیده  است و از ط

اند و لذا  با وجود این گونه مسائل، محققین درصدّد  ها و موانعی مواجه شده استان هرمزگان با آسیب 

پروژه  سپاری  برون  پیمان  موضوع  تا  بهره برآمده  معاونت  را  های  هرمزگان  گاز  شرکت  برداری 

ک  و تحلیل  تا مهمآسیب شناسی  و چالش ها، خطرات، ضعفترین آسیبنند  های موجود در  ها 

برداری شرکت گاز هرمزگان را از ابعاد و منظرهای مختلف  های معاونت بهره پیمان سپاری پروژه 

اقتصادی، مدیریتی و نظارت تخصصی و فرایندهای داخلی دیگر را شناسایی   -حقوقی، فنی، مالی
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های عملیاتی متناسب با نیازهای سازمانی اقدام نمایند، که در صورت  نماید و نسبت به ارائه راهکار

اجرای علمی آن برپایه مدل و الگوی علمی و پژوهشی، پیامدهای مثبت بر متغیرهای کالن سازمانی  

وری و  های شرکت گاز و ارتقای چابکی سازمان، افزایش بهره و اقتصادی باالخص کاهش هزینه 

برجای می سازمانی  )مظاهری،  کارایی  در  1394گذارد  همکاران  و  الوانی  که طرح  طوری  به   ،)

جنبه   و  رشد  و  یادگیری  جنبه  و  سپاری  برون  بین  رابطه  معناداری  بیانگر  سمنان  گاز  شرکت 

توان  فرایندهای داخلی از متغیر چابکی سازمانی بوده است و در رابطه با اهمیت و ضرورت آن می 

سپ برون  سازی  پیاده  که  نمود  فعالیت اذعان  و  خدمات  بخش  اری  به  استان  گاز  شرکت  های 

باشد )الوانی و  خصوصی از ملزومات ارتقای کارایی سازمانی و بهره وری و چابکی سازمانی می

 (. 1396همکاران، 

در رابطه با اهمیت و ضرورت تحقیق، تاکنون موضوع پیمان سپاری و برون سپاری به صورت  

ار گرفته و الگوی مشخصی جهت پیمان سپاری و برون سپاری  کلی ارائه شده و مورد ارزیابی قر

های گازرسانی شرکت گاز استان هرمزگان ارائه نگردیده است. پیمان سپاری و  باالخص در پروژه 

پیدا   بیشتری  کاربردهای  روز  به  روز  اقتصادی  و  ساده  اجرایی  ابزار  یک  عنوان  به  سپاری  برون 

کوشند از استراتژی برون سپاری استفاده کنند،  حالی که میهای مختلف در  کند. مدیران سازمانمی

و   پیمانکاران  هم  و  مدیران  هم  هستند.  روبرو  متنوعی  مفهومی  موضوعات  و  مسائل  با  عمل  در 

بتوانند به گونه ای موثرتر از پیمان سپاری و  مشاوران آنان سعی در شناسایی این مسائل دارند تا 

ای در زمینه استفاده از ی که تحقیقات آکادمیک قابل مالحظهبرون سپاری استفاده کنند، در حال

های ساخت محصول موجود است؛ ولی متأسفانه، مطالعات  پیمان سپاری و برون سپاری در فعالیت

پروژه  سپاری  برون  و  سپاری  پیمان  زمینه  در  محدودی  استان  علمی  سطح  در  گازرسانی  های 

با   است. همچنین  انجام گرفته  اینکه اصل  هرمزگان  به  توسعه    44توجه  اساسی، در جهت  قانون 

باشد و تاکیدهای زیادی که بر اجرای این اصل شده است، لذا اجرای  ها میها و کارائی آنسازمان

تواند بسیار  در شرکت گاز ایران و استان هرمزگان می 44این طرح تحقیق حاضر در راستای اصل 

 ی که محقق در این طرح تحقیقی قصد پاسخگویی به  آن اصل  راه گشا باشد. در نهایت، سواالت 
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که   است  این  دارد  سپار  مانی پ ی  هابیآسرا  بردار  ی برون  بهره  معاونت  گاز    ی خدمات  شرکت 

 هرمزگان کدامند؟ 

شرکت گاز استان  از    یخدمات معاونت بهره بردار  یبرون سپار  مانیهای پها و قوت ضعف

مختلف حقوق بازرس   ،یابیارز  ،یاداقتص  - یمال  ،یفن  ،یابعاد  و  فرا  یتخصص  ینظارت    ی ندهایو 

 کدامند؟  یداخل

های پیش  ها و تقویت نقاط قوت و فرصت چه راهکارهای اثربخشی جهت کاهش نقاط ضعف

توان به مسئولین و  روی فرایند برون سپاری خدمات معاونت بهره برداری شرکت گاز استان می

 رشناسان حقوقی بازخورد داد؟ برداری شرکت و کاکارشناسان معاونت بهره 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش  .2

 . برون سپاری و پیمان سپاری2-1

امروزه واژه برون سپاری جایگزین مفهوم سنتی پیمانکاری فرعی شده است. با این وجود، برخی  

بارت  (، برون سپاری ع 2000)   1از نویسندگان بین این دو اصطالح تفاوت قائلند. از نظر گیلی و رشید 

شد، یا  هایی که قباًل در شرکت انجام می است از عقد قرارداد با عرضه کننده بیرونی برای انجام فعالیت 

های اصلی و روابط  هایی که کاماًل جدید است. برون سپاری ساخت دهی مجدد قابلیت انجام فعالیت 

ها، توسط ارکان ثالث، قرارداد بستن کارا  و یا طراحی فعالیت (  Corbett, 1999) خارجی سازمان است  

ها و یا درجه پایینی از یکپارچه سازی عمودی  های بیرونی برای خرید فعالیت و سیستماتیک با سازمان 

کسب  که اهداف مهم اجرای آن عبارتند از:    (   Moomme, 2002) در یک زنجیره تأمین تعریف نمود  

رقابتی،   منابع سرمایه های عملیاتی،  هزینه   کاهش مزیت  به  کلیدی،  ای،  دسترسی  فناوری  به  دسترسی 

و دارای    (   Hoffman & Schilosser, 2001) کاهش مخاطره و تسهیم ریسک    تمرکز بر اهداف اصلی، 

 
 

 

1. Gilley & Rasheed 
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های مالی، فرایندهای داخلی و بعد یادگیری و رشد بوده است  صرفه  ، چهار بعد از قبیل مشتری مداری 

 (.  1396  ، اعوانی و همکاران ) 

کننده خدمت و   تامین  سازمان  دو  بین  که  هستند  فرآیندهایی  سپاری  پیمان  و  سپاری  برون 

گیرد. این دو فرآیند در ماهیت با یکدیگر تفاوت دارند.  سپارنده خدمت در قالب قرارداد شکل می

کمیلی خود را که در زنجیره  های جانبی یا ت در فرآیند برون سپاری، سازمان سپارنده خدمت فعالیت 

کند. بنابراین در فرآیند  های تامین کننده خدمت واگذار میارزش شرکت قرار دارند، به شرکت

گیرد و ارائه  برون سپاری، سازمان تامین کننده در زنجیره ارزش شرکت سپارنده خدمت قرار می

د پیمانکاری، شامل واگذاری  شود. فرآینخدمت برون سپاری شده به طور مستمر و مداوم تکرار می

میفعالیت آنهایی  ارتباط  که  فعالیت باشد  با  فعالیتها  دیگر  با  مقایسه  در  سازمان  اصلی  ها  های 

ها از چرخه فعالیت اصلی سازمان به سادگی امکان پذیر اهمیت کمتری دارد و تفکیک پذیری آن

اما پیمان سپاری در زنجیره ارزش سازمان سپارنده خدمت   قرار ندارد، از این رو خدمات  است. 

(. معموال  1387شود ) اشرف زاده،  پیمان سپاری غالبا به صورت گسسته توسط تامین کننده ارائه می

شود که سازمان در زمینه آن تخصص ندارد و باید از خدمات  فعالیت هایی توسط پیمانکار انجام می

غیر از نبود تخصص مانند نداشتن ظرفیت و  بیرونی استفاده نماید؛ ولی فعالیت هایی که به دالیلی  

به بیرون واگذار می  (.1385شوند از نوع برون سپاری هستند )سلجوقی،  نداشتن صرفه اقتصادی 

در  سازمان تغییرات  با شتاب  برای همگام شدن  راهی  را  سپاری  پیمان  و  سپاری  برون  معموالً  ها 

ه و یا تخصص بیشتری نسبت به ادارات دولتی  دانند. ارائه دهندگان خدمات غالباً بودجآوری میفن

ها همچنین در  دهند. آن برای به دست آوردن و حفظ منابع جدید در زمینه فن آوری اختصاص می

ها را به  تر هستند؛ چرا که رقابت در بازار آن های جدید بهتر و سریعآوری زمینه پیاده سازی فن 

سرمایه حداکثر  بدست  سمت  و  آوری  فن  در  میگذاری  سوق  تکنولوژی  )میالنی  آوردن  دهد 

  (.1393شیروانی و ماموریان، 
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 موفقیت برون سپاری عوامل  .2-2

تعیین تیم برون سپاری: اعضای تیم برون سپاری باید ضمن اعتقاد به موضوع، آمادگی برای کار  .  1

را داشته و از  های مختلف مالی، منابع انسانی و غیره  تمام وقت و طوالنی با نمایندگان بخش

 مهارت مذاکره، تعهد و اختیار کافی برخوردار باشند.

بر  تعیین هدف.  2 برای غلبه  نیازمند حمایت مدیریت ارشد  و  پیچیده  ها: برون سپاری، فرآیندی 

های آن باید به دقت تعیین و تعریف و پس از کسب  باشد. از این رو، هدف مقاومت  داخلی می

 بط، نزد مدیریت ارشد سازمان تبیین و توجیه گردد. های ذی ر اتفاق نظر در بخش 

مدیریت و اداره رابطه: شکست در برون سپاری بیش از آنکه ناشی از ناتوانی اجرایی باشد از  .  3

 گیرد.ناتوانی مدیریت و اداره رابطه سرچشمه می

. در این  اجرای فرآیند منطقی: فرآیند برون سپاری باید به دقت تعریف، تبیین و رعایت شود.  4

،  1ها و افراد سازمان توجه شود )کیت بوردن و همکارانفرآیند باید به اختالف دیدگاه بخش

2003 .) 

برای  .  5 مقایسه  معیار  تعیین  منظور  به  کارها  انجام  هزینه  برآورد  مالی:  بهای  فهرست  تعیین 

 گیری برون سپاری اهمیت زیادی دارد.پیشنهادهای پیمانکاران جهت تصمیم

از مهمترین عاملانت.  6 پیمانکار  انتخاب  پیمانکار:  انتخاب  خاب  های موفقیت برون سپاری است. 

 ها صورت گیرد.پیمانکار باید متناسب نیازها و ضوابط سازمان

ایجاد بازار رقابت: بدون فشار رقابتی انتخاب پیمانکاران مناسب برای رسیدن به اهداف از جمله  .  7

 (.1383ها امکان پذیر نخواهد بود )ترابی و خوارزمی، هزینهافزایش کیفیت و صرفه جویی در 

 

 

 

 
 

 

1. Kit Barden 
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  شناسیمفهوم و تعاريف آسیب  .2-3

های علوم رفتاری، به منظور تعریف و  فرآیند استفاده از مفاهیم و روش"شناسی سازمانی،  آسیب

،  سونیباشد )هرمیها  هایی برای افزایش اثربخشی آن ها و یافتن راه توصیف وضع موجود سازمآن

نوع     (1998 و  ماهیت  تشخیص  و هدف آن  است  فرایند  به کل  سیستماتیک  نگرشی  مستلزم  و 

در     "شناسیآسیب "اصطالح  (.  1391ای است که بروز نموده و، نیاز به حل دارد  )بهرامی،  مسأله 

روش و  مفاهیم  بر  عالوه  ـ  حاضر  و  پژوهش  مفاهیم  سایر  رفتاری،  علوم  دانش  روشهای  های 

 غیره وری، سازمانی و  ریزی راهبردی، مهندسی مجدد فرآیندها،  بهره های برنامه مدیریت، در زمینه

فقط ناشی از اشکاالت    اثربخشی،وری به مفهوم کارآیی و  را نیز مدنظر دارد. پایین بودن سطح بهره 

هی نامناسب، ضعف نظام  های عامل انسانی نیست، بلکه عوامل دیگری همچون سازماندو نارسایی

نیز در این میان نقش دارند که می  نامناسب بودن فرآیندهای کاری و غیره  بایست مورد  کنترل، 

عملی مبتنی بر اطالعات    نامه( توسعه سازمان یک بر1394رحمانی و همکاران،  مطالعه قرار گیرند )

فرصت  پیرامون مشکالت جاری،  فعالیت دقیق  اثرات  و  در جهت حصوها  است.  ها  اهداف  به  ل 

ها دارد. این  آوری مداوم اطالعات و تجزیه و تحلیل آن بنابراین، احتیاج مبرمی به یک سیستم جمع

 فرایند  گویند.  "یابیعلت"یا    "شناسیآسیب "  را   آوری و تجزیه و تحلیل اطالعاتسیستم جمع

آسیب  یا  مشاور و سازمان اعضای میان مساعی تشریک سازمانیمشاوران  واحدهای   شناسی 

به هرمزگان  استان  گاز  شرکت  برداری  بهره  معاونت  آوری منظور پیمانکاری   اطالعات جمع 

 جمع اطالعات تحلیل  و  تجزیه آن،  و دالیل سازمان اساسی مشکالت مورد  در مربوطه  و  مناسب

 عمومی سطح دو در بندی مشکالتدسته و آمده  عمل به هایتحلیل از گیرینتیجه شده، آوری

باشد  می رفع مشکالت راستای در الزم  هایگیری جهت خصوص در پیشنهادات  ارائه  و  تخصصی  و

با مطالعات انجام شده، خالء تحقیقاتی در زمینه موضوع تحقیق با اهداف  (.  1388)جنیدی و محبتی،  

 های نزدیک به موضوع تحقیقاتی انجام شده است:  شود؛ هر چند که در زمینه مورد نظر احساس می

های تاثیرگذار بر  ها و شاخص( در تحقیق خود با هدف شناسایی مولفه1398جی حسنی)حا

های تحقیق و توسعه آینده با استفاده از معادالت  شبکه تحقیقات دفاعی به منظور برون سپاری پروژه 
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مشخص گردید که معیارهای کیفیت،  ها  پس از تجزیه و تحلیل پاسخ   plsساختاری و نرم افزار  

ت ارزیابیمالی،  را در  اهمیت  بیشترین  ترتیب  به  پیمانکار  منابع سازمان  و  اطمینان  به خود  عهد،  ها 

( در تحقیق خود نشان دادند که اصلی ترین مزایای  1396دهند. نرگسیان و همکاران)می  اختصاص

های  های استخدامی برابر، توسعه قابلیت ایجاد فرصت"برون سپاری فرایند جذب منابع انسانی، شامل

  ، های جذب و توسعه هستند. رمضانیراهبردی، بهبود فرایند تجزیه و تحلیل شغل، مدیریت هزینه 

( در تحقیقی با عنوان برون سپاری، مزایا و معایب آن بر عملکرد 1393نعمت زاده و ایرانی بابایلو)

های  ییسازمان بیان کردند که دلیل اصلی برون سپاری در سازمان موضوعاتی از قبیل صرفه جو

موضوع  تمرکز روی  بهرامی)مالی،  است.  بهبود خدمات  استراتژیک،  که  1391های  داد  نشان    )

دولتی بودن اقتصاد، ضعیف بودن عوامل و مدیران کارفرما از نظر علم و تجربه، نظام قیمت گذاری  

(  1394نامناسب مناقصات از بسترهای بروز فساد در مناقصات است. رحمانی و میرزاده کوهشاهی)

-در طرح خود بیان کردند که ساالنه معامالت زیادی در قالب فرایند مناقصه و یا مزایده در دستگاه 

های دولتی و در راستای تأمین تدارکات عمومی و به منظور تحقق اهداف توسعه ای، زیرساختی،  

زارهای  گیرد. خریدهای دولتی با بکارگیری ابنگهداری و تعمیر، پشتیبانی و نظایر آن صورت می

مختلف مثل قوانین و مقررات مالی و معمالتی و سایر قوانین ناظر بر تشریفات انجام خرید اعم از  

شود که در ایران به قانون برگزاری مناقصات شهرت پیدا کرده است و  کال و خدمات حاصل می

ارکات  در این تحقیق نقاط قوت و ضعف قوانین و مقررات برگزاری مناقصات و از جمله قانون تد

مورد بررسی قرار گرفته و نتایج این تحقیق بیانگر آن است که اجرای    1383عمومی مصوب سال  

قانون برگزاری مناقصات، همواره با ایرادات و مشکالتی همراه بوده و اصالح فرایند قانون برگزاری  

مقررات  نتایج  تحقیق آسیب شناسی  (   1394کرمی )مناقصات ضروری و اجتناب ناپذیر شده است.  

هایی همچون انتخاب پیمانکار صرفاً  های دولتی حاکی از وجود آسیبو تشریفات مناقصه و مزایده 

پایین قیمت  پیشنهاد  مبنای  برآورد  بر  مناقصه،  باتجربه در  پیمانکاران  مناقصه، عدم شرکت  تر در 

، عدم برگزاری  نادرست مبلغ پایه، فقدان اعمال سوابق منفی قبلی پیمانکاران در فرآیند فراخوان

دوره توجیهی قوانین و نکات مهم معامالت، عدم پایداری در تأمین  اعتبار قبل از برگزاری مناقصه  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

pp
rj

ou
rn

al
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

18
 ]

 

                            10 / 30

http://epprjournal.ir/article-1-931-en.html


    225 ...   یبرون سپار یهامان یپ یشناس بیآس

 

 

عامل عمده ایجاد نارسایی در فرایند واگذاری معامالت دولتی احصاء و پس از    18بوده است و  

با تنظیم و تدوین پرسشنامه محقق ساخته در دستگاه  بررسی و تجزیه و  های اجرای قم مورد  آن 

گردد: ساالنه معامالت زیادی در قالب تحلیل قرار گرفتند که در زیر جزییات این طرح ارائه  می

های دولتی و در راستای تحقق اهداف توسعه ای، زیرساختی، فرآیند مناقصه و یا مزایده در دستگاه 

فرآیندها در واقع، گلوگاه    پذیرد. هر یک از ایننگهداری و تعمیر، پشتیبانی و نظیر آن صورت می

باشند. با توجه به تأثیر بسزای  و مرحله ای اساسی و مهم قبل از فرآیندهای عقد قرارداد و اجرا می

فنی واجد شرایط در قالب مناقصه یا مزایده در خاتمه مناسب یا    -انتخاب صحیح پیشنهاد مالی  

های الزم و کاهش  واقص برای پیش بینیها و ن نکوهیده یک پروژه، لزوم شناسایی و تبیین نارسایی

ها از اهمیت زیادی برخوردار است. شمس، قهرمانی و  عوارض منفی مالی، فنی و حقوقی پروژه 

های آموزشی شرکت ملی  ارزیابی اثربخشی برون سپاری دوره ( در تحقیقی با عنوان  1394سیفی)

ل محتوا به روش مقوله بندی استفاده  های کیفی از روش تحلیبه منظور تجزیه تحلیل داده گاز ایران،  

ها و عملکرد مطلوب مجریان برگزار کننده  ها نشان دهنده اثربخش بودن دوره به عمل آمد. یافته 

های، براساس رضایت  بوده؛ لذا ادامه همکاری با مؤسسه و دانشگاه مذکور در صورت رفع کاستی

تحقیق  ( در  1390توصیه شده است. خامنه )  ها،های دیگر  آن باالی افراد و تمایل شرکت در برنامه

مدل  بین  تطبیقی  در  مقایسه  بکارگیری  جهت  بهینه  مدل  انتخاب  و  پروژه  مدیریت  بلوغ  های 

ها  که امروزه با توجه به رویکرد اکثر سازمانهایی با ساختار پیمانکاری عمومی  بیان کرد  شرکت

آنان در کاربرد هر چه بیشتر این دانش   به شناخت عمیق تر از مقوله مدیریت پروژه، سعی و تالش

و ارتقاء سطح فرهنگ سازمانی در مدیریت پروژه، ضرورت ارائه مدلی جهت ارزیابی وضعیت  

های  ها از منظر میزان بلوغ و بلوغ سازمانی در مدیریت پروژه، نقاط ضعف و قوت و گام سازمان

( در تحقیق بررسی 1393ن و ماموریان)شود. میالنی شیرواها بیشتر احساس میمسیر رشد و بلوغ آن 

ها و مدلی برای حل تاخیر در تحویل کارهای برون سپاری شده  فرآیند برون سپاری کار در سازمان

ها و نهادهای مختلف دولتی، برون سپاری کارها را به عنوان تصمیمى بیان کردند که امروزه سازمان

قرار داده  توجه  راهبردى مورد  و  مبناموثر  هزینه اند و  مانند کاهش  مزایایی  را در  این کار  ها،  ی 
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های نوینی که قبالً در سازمان قابل دستیابی نبوده اند  افزایش کیفیت خدمات و دستیابی به فناوری 

آید که در آن شرایط برون سپاری با مخاطره قرار داده اند. با این وجود، گاهی شرایطی بوجود می

که سازمان را از تعالی  ای  آورد، به گونهبه بار میای  غیرمنتظره شود و نتایج نامطلوب و  مواجه می

نیز در تحقیقی تحت عنوان    ( 1392قاسمی و همکاران )سازد.  در مسیر راهبردى خود منحرف می

های برون سپاری خدمات گازرسانی در شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری با  تحلیل ریسک 

تکنیک   از  کردن  FMEAاستفاده  سازمانبیان  از  بسیاری  امروزه  که  پیچیده  د  شرایط  دلیل  به  ها 

ها و بزرگ  تکنولوژیکی و اطالعاتی، فشارهای رقابتی، تخصصی تر شدن کارها، افزایش هزینه 

شدن بیش از اندازه سازمان ها، با هدف دستیابی به بهترین عملکرد و کنترل و شفاف سازی هزینه  

 های خود روی آورده اند.جام فعالیت ها، به استراتژی برون سپاری برای ان 

اتوکودوه  پاتریک  )   1تحقیق  دیگران  و 2017و  لجستیکی  خدمات  سپاری  برون  زمینه  در   ،)

نفر از کارکنان   40تدارکاتی سه شرکت نفت و گاز در نیجریه که به شیوه کیفی اکتشافی و مصاحبه با  

شرکتهای نفت و گاز و پیمانکاران طرف قرار داد انجام شد، نشان داد برون سپاری فعالیتها با چالشهای  

کنان، مسائل مرتبط با خدمات فروش و پذیرش مشتریان مواجه شدند و شرکتها  ناشی از واکنش کار

از طریق مدیریت روابط، مدیریت قراردادها و مهارتهای مدیریت تغییر، چالشها را کنترل نمودند. 

(، در زمینه تاثیر برون سپاری خدمات تدارکات صنعت  187، 2014و دیگران )  2نتایج تحقیق مهیندو 

گاندا نشان داد، برون سپاری خدمات تدارکات نفت وگاز ضمن اینکه در زمینه تجارت  نفت و گاز او 

حمل و نقل و باعث سوآوری بیشتری نسبت به قبل از برون  های  نفت وگاز منجر به کاهش هزینه 

افزایش داده است. ویلماز و بدویک   برون سپاری ریسک فعالیتها را   3سپاری شد، در عین حال 

پژو 2014)  در  معامالت (،  ی  هزینه  و  منابع  وابستگی  بر  سپاری  برون  اثرات  بررسی  به  خود  هش 

گذاری در کسب و کار را کاهش داده  پرداختند و به این نتایج رسیدند که برون سپاری نیاز به سرمایه 
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ها یاید. آن آوری و تجهیزات کاهش می های ثابت از قبیل فن گذاری ی آن نیاز به سرمایه و در نتیجه 

آورند که  ها این فرصت را بدست می ین به این نتیجه رسیدند که در نتیجه برون سپاری شرکت همچن 

های اصلی خود تمرکز کنند.  از منابع موجود خود به روشی کارآتر استفاده کنند و بر روی توانایی 

دمیرال و  منافع، ریسک 2014)   1یلدیز  بررسی  به  مطالعه ی خود  در  برون (،  اثرات  و  در سپاری  ها 

های فصلی به طور قابل توجهی بیشتر  های فصلی و دائمی پرداختند و به این نتایج رسیدند که هتل هتل 

شوند و شاید دلیل این امر این باشد که هتلهای  های دائمی از مزایای برون سپاری بهره مند می از هتل 

پاری در هر دو نوع هتل  س فصلی بیشتر به برون سپاری نیاز دارند، این درحالی است که خطرات برون 

نمی  فرقی  برون هیچ  و  می کنند  تیو  سپاری  و  لین  باشد.  آمیز  هتل مخاطره  نوع  هر دو  برای    2تواند 

(، در پژوهش خود تحت عنوان برون سپاری عمودی و انتخاب موقعیت به این نتیجه رسیدند  2013) 

هایش را برون سپاری ده تواند زمانی که شرکت به صورت عمودی دا که کاربرد برون سپاری می 

 ها را نیز حداقل سازد. های تولید خود را کاهش دهد، تفاوت کند تا هزینه می 

 شناسی پژوهش روش .3

کمی( بهره گرفته شده   – این تحقیق با توجه به ماهیت اطالعات مورد نیاز به روش ترکیبی )کیفی 

از تحلیل مضمون به عنوان  اول  ه  باشد. در مرحلی کیفی و کمّی میکه شامل دو مرحله عمده   است

های متداول تحلیل محتوا و روشی  تحلیل مضمون یکی از شیوه .  رویکرد کیفی استفاده شده است

داده  تحلیل  به برای  است.  از مصاحبه  کیفی حاصل  نظرانزعم  های  تم    صاحب  تحلیل  پژوهش، 

های اصلی  نخستین روش تحلیل کیفی است که پژوهشگران باید فرا بگیرند، زیرا این روش، مهارت 

مهاجرانی، آورد )های دیگر تحلیل کیفی الزم است را فراهم میکه برای اجرای بسیاری از روش

نادی،   و  منا  (.1398کریمی  درك  و  برداشت  متن؛  دیدن  برای  روشی  مضمون  از  تحلیل  سب 

مشاهده  کیفی؛  اطالعات  تحلیل  نامرتبط،  ظاهراً  نظام اطالعات  گروه، ی  تعامل،  شخص،  مند 
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(. 1390شیخ زاده،  های کمی است ) های کیفی به داده موقعیت، سازمان و یا فرهنگ و تبدیل داده 

بخش کیفی، مصاحبه است. در این بخش، با توجه به اهمیت موضوع  ابزار گردآوری اطالعات در  

که شامل کارشناسان خبره و معاونین    پژوهشوهش تالش گردید از طیفی از آگاهان به موضوع  پژ

.  و با بعضی از صاحب نظران ارتباط مجازی برقرار شد  آگاه به موضوع مصاحبه عمیق و رو در رو 

ری  گی، به معنای نمونه1گیری گلوله برفی همچنین از نمونهو  گیری نظری  مسیر مطالعه کیفی با نمونه

تا آن بود،  افراد مطلع  با  نمایند )سرمد و  که مستلزم مشورت  ها موارد مناسب پژوهش را معرفی 

  نفر از صاحب نظران مصاحبه بعمل آمد و   15در این تحقیق با  ( نیز استفاده شد.  1384  ،همکاران

اشتند و در  ها ادامه ندهای حاصل از مصاحبهها تا جایی ادامه داشت که یافته فرایند انجام مصاحبه 

 رسیده بودند.   2ها به اشباع نظریگیری نظری مقولهواقع تکراری شدند. در اصطالح نمونه

آماری شامل  در مرحله کمی،   ثالث و  جامعه  ارکان  قرارداد کوتاه مدت،  نیروهای رسمی، 

 نفر است. با توجه به این موضوع که بررسی کل جامعه  300حدود  جمعاً به تعداد  نیروهای مشاور  

آماری بسیار وقت گیر و غیرعملی است و در صورت بررسی کل افراد، اعتبار مالی، هزینه و وقت  

شود که براساس آن بتوان  طلبد؛ لذا از نمونه برطبق ضوابطی علمی خاصّی استفاده میزیادی را می

خواهد  نفر    169لذا حجم نمونه برطبق فرمول کوکران برابر  نتایج را به کل جامعه آماری تعمیم داد.  

آوری جمع  فرایند  در  تعداد  پرسشنامه  بود،  شد.    167ها  تحلیل  و  آوری   جمع  برای  پرسشنامه 

های بخش کمّی از پرسشنامۀ محقق ساخته استفاده شد. این پرسشنامه، بر اساس  گردآوری داده 

  ها داده  . تجزیه و تحلیلشدهای پژوهش کیفی و اسناد موجود و سایر ابزارهای مشابه، تدوین یافته

  سیله نرم افزاربه و  و مرتبه اول و دوم  در فرایند تدوین مدل، به کمک روش تحلیل عاملی تائیدی  

توان آن را در چند گروه همگون  ها زیاد باشد میانجام گردیده است زمانی که شاخص  8.8لیزرل  

روایی پرسشنامه از راه روایی صوری و با توجه به    . بندی کرده و تحلیل عاملی تاییدی نموددسته

 
 

 

1. Snowball Sampling    
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نظرات خبرگان حاصل شده است و پایایی پرسشنامه براساس روش آلفای کرونباخ با انجام پیش  

 .  بوده است 892/0ها نفر( برآورد شده که مقدار آن برای کل سؤال 25آزمون )

 های تحقیق تجزيه و تحلیل يافته .4

های کیفی با رویکرد  ش قابل ارائه است. بخش اول مربوط به تحلیل داده های پژوهش در دو بخ یافته 

 .تأییدی است   های کمی با رویکرد تحلیل عاملی است و بخش دوم مربوط به تحلیل داده تحلیل مضمون  

داده  پژوهش  این  نخست  مرحله  از مصاحبه در  کیفی  کنندگان  های  مشارکت  با  عمیق  های 

ها با استفاده از روش تحلیل  اند. مصاحبه تفصیل و به ترتیب آمده ها به  بدست آمد. سیر کدگذاری 

های اولیه، گروه بندی کدهای مشابه، بررسی اند: تولید کد مضمون مطابق مراحل زیر تحلیل شده 

ها  های فرعی، تحلیل داده های فرعی، تجدید نظر و بازنگری تمهای اصلی، شناسایی تم و پاالیش تم

انجام   دستی  رایانه به صورت  افزارهای  نرم  از  و  از  گرفته  اول  مرحله  در  است.  نشده  استفاده  ای 

ها بیرون  کدگذاری یعنی کدگذاری اولیه، جمالت کلیدی و مرتبط با تحقیق که از خالل مصاحبه 

کشیده شده بودند کدگذاری و کد اولیه مربوط به آن به دست آمد. در این مرحله از کدگذاری،  

ست آمد که تلفیق و تقلیل آنها با استفاده از فرایند رفت و برگشتی تحلیل  های زیادی به دمضمون

منظور  داده  به  که  گونه  این  به  یافتند.  تقلیل  کمتری  کدهای  به  اولیه  کدهای  کل  مجموعه  ها، 

جلوگیری از تکرار، تمام کدهای اولیه تکراری یا مشابه، که از لحاظ مفهومی بسیار به هم نزدیک 

های مشابه بود. در  وعه واحد قرار گرفتند. برچسب این مرحله گروه بندی کد بودند در یک مجم

و طی جداول مربوط به هر سوال مفاهیم و   های انجام گرفته پیاده سازی شده این بخش مصاحبه 

شده  شناسایی  اصلی  یافتهکدهای  سواالتاند.  ترتیب  به  بخش  این  به  مصاحبه های  مربوط  های 

شناسایی   بندی وها، طبقهاست. در نتیجه با استفاده از فرایند کدگذاری نام  هریک از آنها ارائه شده 

مولفه و  مقوله  انجام  و کدگذاری  تفکیک سواالت مصاحبه  به  تحلیل  ادامه  انجام گردید. در  ها 

 .گرفته است
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 بندی مضامین اصلی و فرعی آسیب شناسی برون سپاریدسته .1جدول                  

 های فرعی تم اصلی های تم

 ها برون سپاری پروژهبینانه نبودن نتایج ارزیابی کیفی پیمانکاران برای واقع ارزیابی صالحیت پیمانکار 

 ابهام و عدم شفافیت در بندهای پیمان  ابهام در پیمان برون سپاری 

تاثیر پیمان برون سپاری بر  

 فرایندهای داخلی 

 امور، رقابت پذیری و بهبود کیفیتعدم تاثیر برون سپاری بر تسریع 

 عدم تاثیر برون سپاری بر پویایی شرکت و کارکنان 

 مسائل حقوقی نظارتی 

 عدم امکان فسخ قرارداد در صورت اثبات سؤسابقه و نارضایتی کارفرمایان قبلی 

 مرز میان نظارت و دخالت شرکت گاز در امور پیمانکار وجود ندارد 

 های پیمانکار پیمان و دغدغهعدم پیش بینی ریسک 

 

 مسائل حقوقی نیروی انسانی 

های  نیروی  مغایرت انعقاد قراردادهای حجمی و لحاظ کردن بعضی پرداختی

 انسانی با مقررات برون سپاری 

 مغایرت الزام پیمانکار به حفظ نیروهای قبلی شرکت با فلسفه برون سپاری 

افزایش حقوق کارگران و تغییر در  های ناشی از عدم پیش بینی  هزینه

 های اداره کار بخشنامه

عدم رعایت استانداردهای طرح طبقه بندی مشاغل برای واگذاری وظایف و حجم  

 کار نیروهای فنی

 ناتوانی برون سپاری در زمینه خروج نیروهای ناکارآمد از شرکت 

 

 مسائل مالی 

 و اقتصادی

های نظارت و صرفه جویی در بکارگیری هزینهپیمان برون سپاری منجر به کاهش 

 ....(  نشده است.های جانبی )آب، برق، تلفننیروی انسانی و کاهش هزینه

های تخصصی و  گذاری بیشتر برای آموزشپیمان برون سپاری زمینه سرمایه

 . های محوری را فراهم نکرده استفعالیت

 تاثیر بر مشتریان 
 شکایات و انتقادات نشده است.برون سپاری منجر به کاهش  

 . برون سپاری باعث رضایتمندی بیشتر مشترکان نشده است

 مسائل تأمین کاالهای مصرفی 

ای بین قیمت  پیشنهادی در قرارداد با قیمت  در برون سپاری تفاوت قابل مالحظه

 .واقعی و فاکتورهای کاالها و وسایل و تجهیزات وجود دارد

 .کاالی داخلی برای شرکت مشکل ایجاد کرده استالزام به خرید 

های برون سپاری مشکل آفرین  عدم ثبات نرخ ارز و افزایش مداوم تورم برای پیمان

 . است

در زمینه تأمین کاالهایی که مشابه داخلی ندارند، عدم اطمینان از استاندارد کاال و 

 .فرایند دسترسی به کاال مشکل آفرین است
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زمینه ارزیابی کارکردهای پیمان برون سپاری معاونت بهره برداری شرکت گاز هرمزگان در  

در   که  است  آمده  بدست  کمی  پرسشنامه  به  پاسخ  در  همچنین  و  کیفی  بخش  در  قوتی  نقاط 

 شود.( به موارد بدست آمده از بخش کمی اشاره می2جدول)

 پاری بندی مضامین اصلی و فرعی نقاط قوت برون س. دسته2جدول 

 های فرعی تم های اصلی تم

ارزیابی صالحیت  

 پیمانکار 

در ارزیابی صالحیت پیمانکاران به تجربیات، اعتبار مالی و توانمندی پیمانکار توجه  

 . شده است

در ارزیابی صالحیت پیمانکاران به امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای اجرای پیمان  

 . توجه شده است

موجود و    یندهایفرا

 مناقصات  یاجرا

 های برون سپاری شده معاونت بهره برداری منطبق با نیاز واقعی است نیازسنجی پروژه

های برون سپاری شده شفاف و منطبق با مقررات مناقصات بوده و نیز  فراخوان پروژه

 . جامع و فراگیر است 

 .  منفی نداشته استفشارهای سیاسی و اداری بر فرایند برون سپاری تأثیر 

ابهام در پیمان برون  

 سپاری 

 .شرح خدمات تخصصی مورد نیاز در پیمان ابهام ندارد

 . در محاسبات مربوط به مقادیر کار و انتشار فهرست بهاء ابهام وجود ندارد

  ی برون سپار  مانیپ ریتاث

 ی داخل یندهایبر فرا 

 های اصلی شرکت شده است   فعالیتاجرای پیمان برون سپاری سبب تمرکز مدیران بر 

در پیمان، اختیارات الزم به مدیر عامل و مسولین حقوقی شرکت گاز استان جهت رفع   مسائل حقوقی نظارتی 

 ایرادات وارده بر قرارداد داده شده است 

 سازمانی به شرکت دارند نیروهای قرارداد حجمی و ارکان ثالث به شرکت گاز وفادار و تعهد   مسائل حقوقی نیروی انسانی 

 .. ( شده است .برون سپاری سبب نگهداری و تعمیرات مطلوب شبکه )گریس کاری مسائل فنی

 برون سپاری بر تأمین تجهیزات مطابق استاندارد تاثیر منفی نداشته است  

 مبادی آداب هستند کارکنان پیمانکاری دارای ظاهری آراسته و در برخورد با مشترکان   تاثیر بر مشتریان 

 

 کنترل و بازرسی 

مهندسین ناظر در طی تعامالت سازنده، انواع خطاها را گزارش و در قالب پیشنهادات   

دهند سازنده به پیمانکار بازخورد می  

تصمیمات کلیدی مناقصات واحد بهره برداری شرکت گاز به کارشناسان متخصص و  

واگذار شده است. ای متعهد حرفه  

ها با پیمانکاران به بازخورد سریع خطاهای اساسی  مهندسین ناظر در طی اجرای پروژه

کنند به کارفرما اقدام می  
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 ( سازه  يیروای )ديیتأ یعامل لیتحل .5

یافته  تحلیل  از  بخش  داده این  تحلیل  و  تجزیه  به  آسیب ها،  عوامل  به  مربوط  پیمان  های  های 

ای  برداری شرکت گاز هرمزگان اختصاص دارد. به همین منظور پرسشنامه سپاری معاونت بهره برون

به  مستخرج از داده  های کیفی حاصل از مصاحبه با صاحب نظران سازمانی طراحی گردید، نظر 

شاخص  است.  اینکه  ساخته  محقق  پرسشنامه  این  اهای  برا  نی در  پرسشنامه  ابزار  از    ی مطالعه 

بنابراداده   یگردآور است.  شده  استفاده  تحل  نیها  از  استفاده    ی کل  ساختاری  دییتأ  یعامل  ل یبا 

برا  ییمحتوا  یسنج  ییمورد روا  قی تحق  یهاپرسشنامه است.    ی دیی تأ  یعامل  لیتحل  یقرار گرفته 

حاکم است: قدرت رابطه    ر یقاعده ز  یمحاسبه شده است. بطور کل  tو آماره    استاندارد ی  بارعامل

  ی مقدار  ی. بار عاملشودینشان داده م  یبار عامل  له یمشاهده بوس  قابل   ریو متغ (پنهان   ریمتغ)عامل    ن یب

  ی . بارعاملشودیدرنظر گرفته م  فیباشد رابطه ضع  3/0  کمتر از   یاست. اگر بار عامل  کیصفر و    ن یب

  رها یمتغ  یهمبستگ  که ی. زماناست  مطلوب   یلیباشد خ  6/0متوسط و اگر بزرگتر از    6/0تا    3/0  ن یب

  رهایمتغ نی ب رابطه معنادار بودن ی. جهت بررسردیصورت گ یآزمون معنادار دیبا دیگرد یشناسائ

م  value-tهمان    ا ی  tاز آماره آزمون   ی  بررس  96/1یدر سطح خطا  ی. چون معنادارشودیاستفاده 

کوچکتر محاسبه  86/1از  value-tمشاهده شده با آزمون   یعامل یبارها  زانیاگر م نیبنابرا شود،یم

 1882  ن، یکال)  داده خواهد شد   شیبا رنگ قرمز نما  زرلیو در نرم افزار ل  ست ی ن  معنادار  شود، رابطه 

  ی ا و دو مرحله  یامرحله  کیاز نظر    رهاینوع متغ  دیبا  یزیهرچ  از  قبل   یدییتا  یعامل  ل یدر تحل(.  

و    باشدیبعد نم  یدارا  ریمتغ  نیا  ینعیباشد،    یامرحله  کیمورد نظر    ریبودن مشخص شود. اگر متغ

در غیر اینصورت از تحلیل  دارد.    یدییتا  عامل  لیتحل  کی  نیبنابرا  شودیم  ده یپرسش سنج  لهیبه وس

 دهد. می را نشانیها بارعاملی گویه  3شود. جدول شماره می  عاملی مرتبه دوم نیز استفاده 
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    233 ...   یبرون سپار یهامان یپ یشناس بیآس

 

 

 سپاری برونشناسی  . تحلیل عاملی تأییدی متغیر آسیب3جدول 

 روایی سازه  های آماریشاخص

 های برازششاخص tمقدار بارعاملی 

ارزیابی  

صالحیت  

 پیمانکار 

در ارزیابی صالحیت پیمانکاران به تجربیات، اعتبار  

 مالی و توانمندی پیمانکار توجه شده است

78/0 76/13  
 

(، درجه 92/2245دو )خی

دو بر درجه  (، خی956آزادی )

 (،  34/2آزادی )

ریشه خطای میانگین مجذورات  

 (،  073/0) قریبیت

 (،  94/0شاخص نیکویی برازش)

شاخص برازندگی تعدیل  

 (،  97/0یافته)

شاخص نیکویی برازش تعدیل  

(، شاخص نرم شده  83/0شده)

 (،  95/0برازش)

شاخص برازندگی نرم  

 (/، 97/0نشده)

شاخص برازش  

 (، 97/0افزایشی)

شاخص میانگین مربعات  

(035/0 .) 

 
 
 

در ارزیابی صالحیت پیمانکاران به امکانات و  

 تجهیزات مورد نیاز برای اجرای پیمان توجه شده است

70/0 13/12 

واگذاری  نتایج ارزیابی کیفی پیمانکاران برای 

 های بهره برداری  پروژه 

51/0 11/8 

فرایندهای 

موجود و   

 اجرای مناقصات

های برون سپاری شده معاونت بهره نیازسنجی پروژه 

 برداری منطبق با نیاز واقعی است

76/0 75/13 

منطبق با  های برون سپاری شده شفاف و  فراخوان پروژه 

 مقررات مناقصات بوده و نیز جامع و فراگیر است

68/0 92/11 

اختالف زمانی )گاهی بیش از سه ماه( بین ارائه پیشنهاد  

 و انعقاد قرارداد  

75/0 72/13 

فشارهای سیاسی و اداری بر فرایند برون سپاری تأثیر  

 منفی دارد 

78/0 32/14 

ابهام در پیمان  

 برون سپاری 

بندهای پیمان برون سپاری ابهام دارد و یا از شفافیت  

 کافی برخوردار نیست

76/0 96/13 

شرح خدمات تخصصی مورد نیاز در پیمان دارای ابهام  

 است

82/0 71/15 

در محاسبات مربوط به مقادیر کار و انتشار فهرست بهاء 

 ابهام وجود دارد 

76/0 03/14 

برنامه زمانی دقیق اجرای پیمان و هزینه تسریع در کار و  

 خسارات تاخیر در کار  

76/0 05/14 

تاثیر پیمان برون  

سپاری بر  

فرایندهای 

 داخلی

اجرای پیمان برون سپاری باعث تسریع امور شرکت و   

 بهبود کیفیت خدمات و رقابت پذیری  

75/0 68/13 

اجرای پیمان برون سپاری سبب تمرکز مدیران بر  

 های اصلی شرکت   فعالیت

83/0 76/15 

اجرای پیمان برون سپاری باعث افزایش و پویایی 

 شرکت و کارکنان  

86/0 74/16 
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 روایی سازه  های آماریشاخص

 های برازششاخص tمقدار بارعاملی 

 

 

 مسائل حقوقی 

در پیمان، اختیارات الزم به مدیر عامل و کارشناس 

حقوقی شرکت گاز استان جهت رفع ایرادات وارده بر  

 قرارداد داده شده است

77/0 26/14 

در صورت اثبات سؤ سابقه و یا نارضایتی کارفرمایان  

 سابق و امکان فسخ قرار داد  

77/0 25/14 

در پیمان برون سپاری مرز میان دخالت شرکت گاز در  

 امور پیمانکار و نظارت ناظرین مشخص است

78/0 71/14 

های واقعی  در قرارداد، جبران ریسک و دغدغه

 پیمانکار پیش بینی شده 

78/0 67/14 

انعقاد قراردادهای حجمی و لحاظ کردن بعضی 

های  نیروی انسانی مغایر با قوانین مرتبط با پرداختی

 برون سپاری  

78/00 61/14 

الزام پیمانکار به حفظ نیروهای قبلی شرکت مغایر با  

 فلسفه وجودی برون سپاری 

76/0 99/13 

 

مسائل نیروی  

 انسانی 

های ناشی از افزایش حقوق کارگران و  جبران هزینه

 های اداره کار  تغییر در بخشنامه 

64/0 13/11 

های فنی و  میزان حجم کاری برای نفرات کلیدی بخش

 مهندسی مبتنی بر استانداردهای طرح طبقه بندی مشاغل  

78/0 54/14 

واگذاری نیروهای تخصصی و کارآمد شرکت به 

 پیمانکار در قالب پیمان برون سپاری  

79/0 77/14 

 برون سپاری زمینه خروج نیروهای ناکارآمد  از شرکت  

 

81/0 25/15 

تعهد سازمانی و وفداری نیروهای قرارداد حجمی و  

 ارکان ثالث شرکت گاز به شرکت

82/0 67/15 

 

و   مسائل مالی

 اقتصادی  

های اجرای پیمان برون سپاری  باعث کاهش هزینه

نیروی انسانی و  نظارت و صرفه جویی در بکارگیری 

 ...(   .های جانبی )آب، برق، تلفنکاهش هزینه

59/0 09/10 

اجرای پیمان برون سپاری باعث سرمایه گذاری بیشتر  

های محوری  های تخصصی و فعالیت برای آموزش

 شرکت شده 

89/0 55/17 

نرخ گذاری قیمت کاالها و مواد اولیه مقطوع و متناسب با  

 قرارداد یا متناسب با تغییرات تورمی زمان انعقاد  

92/0 74/18 
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    235 ...   یبرون سپار یهامان یپ یشناس بیآس

 

 

 روایی سازه  های آماریشاخص

 های برازششاخص tمقدار بارعاملی 

 

 مسائل فنی 

برون سپاری سبب نگهداری و تعمیرات مطلوب شبکه  

 .. ( .)گریس کاری

79/0 58/14 

برون سپاری بر تأمین تجهیزات مطابق استاندارد تاثیر  

 منفی داشته  

68/0 96/11 

الکترونیک اعالم پیامکی میزان مصرف و پرداخت 

صورت وضعیت تا چه حدی بر صحت، دقت و به 

 صرفه بودن وصول مطالبات تاثیر مثبت داشته است

67/0 77/11 

 

 تاثیر بر مشتریان 

 83/14 88/0 کاهش شکایات و انتقادات از شرکت  

 66/16 86/0 رضایتمندی مشترکان  

کارکنان پیمانکاری دارای ظاهری آراسته و در برخورد  

 با مشترکان مبادی آداب  

79/0 68/14 

 

نظارت و  

 بازرسی

مهندسین ناظر در طی تعامالت سازنده، انواع خطاها را  

 گزارش و در قالب پیشنهادات سازنده به پیمانکار 

72/0 87/12 

تصمیمات کلیدی مناقصات واحد بهره برداری شرکت 

 ایگاز به کارشناسان متخصص و متعهد حرفه

80/0 93/14 

پیمانکاران به  ها با مهندسین ناظر در طی اجرای پروژه

بازخورد سریع خطاهای اساسی به کارفرما اقدام  

 .کنند می

78/0 30/14 

 

نحوه تأمین  

کاالهای 

 مصرفی

بین قیمت  پیشنهادی در قرارداد  ای تفاوت قابل مالحظه

با قیمت واقعی و فاکتورهای کاالها و وسایل و  

 . تجهیزات 

81/0 91/14 

 97/13 77/0 الزام به خرید کاالی داخلی برای شرکت  

 79/11 68/0 عدم ثبات نرخ ارز و افزایش مداوم تورم  

در زمینه تأمین کاالهایی که مشابه داخلی ندارند، عدم  

 اطمینان از استاندارد کاال و فرایند دسترسی به کاال

45/0 26/7 

سطح واگذاری   

و شرح کار  

 پیمان

های برون سپاری  بر مبنای وضعیت سطح بندی پیمان

 جغرافیایی استانها و مناطق  

67/0 72/11 

های برون سپاری بر مبنای صنعتی سطح بندی پیمان

 بودن و جمعیتی بودن مشترکان  

77/0 14/14 
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 روایی سازه  های آماریشاخص

 های برازششاخص tمقدار بارعاملی 

به جای  انعقاد پیمانهای مختلف همه امور قابل  

واگذاری بصورت جامع و در یک بسته واحد برون  

 . سپاری شود 

82/0 49/15 

 

تعامالت بین 

 واحدی

نیاز به وجود یک واحد مستقل برای هماهنگی تعامل  

 بین شرکت گاز و شرکت طرف قرار داد  

83/0 49/15 

های تخصصی شرکت ساماندهی امور نظارتی بخش

 گاز بر اجرای امور شرکت پیمانکار 

73/0 08/13 

قبل از اعالن فراخوان برون سپاری جلسات هماهنگی  

بازخور عملکرد پیمانکار فعلی و بین واحدها به منظور 

 .تدوین راهبردهای برون سپاری آتی برگزار شود

61/0 41/10 

 

باشد که براساس  نتایج  شاخص می  47مولفه و    13متغیر برون سپاری در این تحقیق دارای  

می نشان  استاندارد  تخمین  در حالت  تأییدی  عاملی  از  تحلیل  بزرگتر  موارد  تمامی  که   3/0دهد 

عاملی دستبه  بار  محاسبه  از  بعد  است.  تائید  قابل  مدل  این  عاملی  ساختار  بنابراین  است.  آمده 

های سنجش شاخص  tاستاندارد باید آزمون معناداری صورت گیرد. بر اساس نتایج بارعاملی آماره  

اطمینان   سطح  در  مطالعه  مورد  ابعاد  از  یک  از  مقدار  %5هر  بزرگتر  بنابراین  می  96/1ی  باشد. 

 های مشاهده شده معنادار است.  همبستگی

سپاری و تحلیل آن باید تحلیل عاملی  پس از تحلیل عاملی مرتبه اول متغیر آسیب شناسی برون

مرتبه دوم این متغیر نیز انجام شود. در تحلیل عاملی مرتبه دوم رابطه بین ابعاد و متغیر اصلی بررسی 

توان بارهای عاملی ابعاد را مشاهده نمود و در حالت  د. پس در حالت تخمین استاندارد میشومی

را مشاهده کرد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیر آسیب شناسی   tتوان آماره  ضرایب معناداری می

خود    سپاری در حالت تخمین استاندارد و در حالت عدد معناداری نشان داد. رابطه بین ابعاد با برون

آمده است. بنابراین ساختار  دستبه   3/0سپاری در تمامی موارد بزرگتر از  متغیر آسیب شناسی برون

سپاری با  عاملی این مدل قابل تائید است. با توجه به اینکه بار عاملی بین متغیر آسیب شناسی برون

لوب قرار دارد. بعد  بیشتر است، ساختار عاملی مدل در حالت خیلی مط  6/0سیزده بعد آن از مقدار  
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از محاسبه بار عاملی استاندارد باید آزمون معناداری صورت گیرد. بر اساس نتایج بارعاملی آماره  

t  مقداری بزرگتر    %5سپاری با هر یک از سیزده  بعد آن در سطح اطمینان  متغیر آسیب شناسی برون

اندازه نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم نشان داباشد.  می  96/1از   گیری مناسب و  د که مدل 

گیری مرتبه اول نشان از وجود  تمام اعداد و پارامترهای مدل معنادار است. همچنین نتایج مدل اندازه 

شاخص است.  ابعاد  از  هریک  عناصر  بین  معناداری  و  مثبت  همبستگی  مدل  روابط  تناسب  های 

و    RMSEAهای برازش مدل  ترین شاخص مهمگیری نشانگر مناسب بودن این مدل است.  اندازه 

CMIN/DF    باشد. مقدارمیCMIN/DF    باشد مدل دارای برازش بهتری    3هر چه کوچکتر از عدد

باشد که مدل از برازش خوبی برخوردار است. شاخص  می  34/2است که در اینجا این مقدار برابر با  

RMSEA  شود  اخته میمیانگین مجذور خطاهای مدل است. این شاخص بر اساس خطاهای مدل س

خیلی   05/0قبول هستند و همین طور زیر  قابل  08/0است یعنی مقادیر زیر    08/0حد مجاز این مقدار  

بود و    08/0باشد که کمتر از  می  073/0آمده در این مدل برابر با  دستخوب است که مقدار به 

 باشد. دهنده برازش خیلی خوب مدل مینشان 

 . بحث و جمع بندی 6

عنوان   با  بهره تحقیق  معاونت  خدمات  سپاری  برون  پیمان  شناسی  گاز  آسیب  شرکت  برداری 

متناسب با اهداف تحقیق، روش تحقیق    انجام شد.    1399و    1398های  در بازه زمانی سال هرمزگان  

کمی( اجرا شد. در بخش کیفی از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته و    – به شیوه ترکیبی )کیفی  

مشتمل بر    مؤلفه   13در    شاخص  47گیری شد. حاصل بخش کیفی شناسایی  تحلیل مضمون بهره 

  مان یدر پ  ابهامشاخص،    4شاخص، فرایندهای اجرای مناقصات با    3با    مانکاریپ  تیصالح  یابیارز

  یحقوق  مسائلشاخص،    3ی با  داخل  یندهایبر فرا  یبرون سپار  نما یپ  ریتاث شاخص،    4ی با  برون سپار

شاخص،    3ی با  اقتصاد  وی  مال  مسائلشاخص،    5ی با  انسان  یروین  یحقوق  مسائلشاخص،    6ی با  نظارت

  ن یتأم  مسائلشاخص،    3شاخص، نظارت و بازرسی با    3با    انیبر مشتر  ریتاثشاخص،    3مسائل فنی با  

با  مصرف  یکاالها با    سطحشاخص،    4ی  بین    3واگذاری  و شرح کار پیمان  تعامالت  شاخص و 
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بعد از طراحی الگوی کیفی و اعتبار یابی الگو، پرسشنامه محقق ساخته  .  شاخص بود  3واحدی با  

و آزمون کمو  تأییدی  در بخش کمی از تحلیل عاملی    تحقیق طراحی و به منظور دستیابی به اهداف  

ها از فرایند  شاخص بعلت هم سنخ نبودن با سایر گویه   6در این مرحله  گیری شد.  بهره و بارتلت  

ها از روایی سازه برخوردار است.  نتایج تحلیل عاملی ابزار گردآوری داده   حذف شدند. با توجه به

های  ها با توجه به ماهیت تحقیق و نوع گویه در گام بعدی بخش کمی به منظور محک شاخص

ای )نسبت( استفاده شد. در این  ها از آزمون دو جمله طراحی شده و همچنین غیرنرمال بودن داده 

و در زمینه    1دول شماره  شاخص مطابق ج  20مرحله   شناسایی شد،  برون سپاری  بعنوان آسیب 

 شاخص آسیب زایی وجود نداشته است.    2شاخص هایی ارائه شده در جدول شماره 

تحقیق رمضانی با  تحقیق  این  بابایلو)  ،نتایج   ایرانی  زاده و  برون  1393نعمت  تاثیر  پیرامون   )

تحقیق  های استراتژیک، بهبود خدمات و  وع های مالی، تمرکز روی موضسپاری بر صرفه جویی

(، در زمینه برون سپاری خدمات لجستیکی و تدارکاتی سه  2017و دیگران )  1پاتریک اتوکودوه 

واکنش   از  ناشی  چالشهای  با  فعالیتها  سپاری  برون  داد  نشان  که  نیجریه  در  گاز  و  نفت  شرکت 

اجه شدند و همچنین نتایج تحقیق  کارکنان، مسائل مرتبط با خدمات فروش و پذیرش مشتریان مو

(، در زمینه تاثیر برون سپاری خدمات تدارکات صنعت نفت و گاز  187،  2014و دیگران )  2مهیندو 

اوگاندا که نشان داد، برون سپاری خدمات تدارکات نفت وگاز ضمن اینکه در زمینه تجارت نفت  

ری نسبت به قبل از برون سپاری  حمل و نقل و باعث سوآوری بیشتهای  وگاز منجر به کاهش هزینه 

شد، در عین حال برون سپاری ریسک فعالیتها را افزایش داده است، و تحقیق رحمانی و کوهشاهی  

( که بر وجود یک سیستم یکپارچه جهت اریابی صالحیت و انتخاب پیمانکار واجد شرایط  1394)

مومنی و برقی   ،زارع مهرجردی( و تحقیق  1396تأکید داشت و نتایج تحقیق تقوایی و اسماعیلیان )

 (همخوانی دارد. 1389)

 
 

 

1. Patrick Etokudoh 

2. Muhindo 
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 . راهکارها و پیشنهادهای کاربردی 7

با    هرمزگان  استان  گازشرکت   مرتبط  اطالعات  پاالیش  و  کاوش  به  نیاز  سازمانی  هر  بسان  نیز 

شرکت جمله  از  شرکت  این  دارد.  مطلوب  وضعیت  با  مقایسه  و  موجود  متصدی  وضعیت  های 

ت که ایفای وظایف محوله آن بر رضایتمندی آحاد جامعه و مشروعیت  وظایف خدماتی دولت اس 

کمی و    حاکمیت تأثیر مستقیم دارد. به همین منظور راهکارهای پیشنهادی مستند به نتایج تحقیق 

نظران صاحب  با  مصاحبه  از  حاصل  کیفی  مرحله  پیشنهادهای  وظیفه  همچنین  ایفای  جهت  و   ،

 شود.  تر ارائه میمطلوب

شود در ارزیابی کیفی و انتخاب نهایی پیمانکار به  زمینه ارزیابی صالحیت پیمانکار، پیشنهاد می در  

می ها، گواهینامه تقدیرنامه  پیشنهاد  و  داده شود  اولویت  پیمانکاران  نوآوری  و  استاندارد  در  های  شود 

 ران توجه شود. ارزیابی صالحیت پیمانکاران به تجربیات و سوابق موفق و توانمندی خالق پیمانکا 

های  فراخوان پروژه راهکارهای پیشنهادی در زمینه فرایند نیاز سنجی و فراخوان واگذاری،  از جمله  

شود فرایند  پیمان سپاری شده، شفاف و منطبق با قانون و مقررات مناقصات صورت گیرد و پیشنهاد می 

 وعد مقرر انجام شود.  پیمان سپاری )از نیازسنجی تا واگذاری پروژه به پیمانکاران ( در م 

ریزی و اجرای در زمینه مسائل حقوقی نظارتی، نظر به اینکه در برون سپاری کلیه امور برنامه 

پیمانکار واگذار می به  پیمان  با  پیمان مسؤلین  فرایندهای مرتبط  از طرفی در حین اجرای  شود و 

ساتی دو طرفه مسائل مرتبط شود طی جلشرکت گاز باید بر اجرای امور نظارت نمایند، پیشنهاد می 

با نظارت و لزوم ارائه گزارش از جانب پیمانکار به شرکت تبیین شود. از جمله نکاتی که در این  

زمینه باید رعایت شود عدم دخالت شرکت در جریانامور است و تعیین دقیق امور نظارتی و نحوه  

 خص شود.  که مرز بین دخالت و نظارت مشای تعامل با پیمانکار است بگونه 

های ناشی از  شود در متن قرارداد پیش بینی الزم در خصوص رفع و جبران ریسکپیشنهاد می

 بحران سیاسی و اجتماعی برای پیمانکار لحاظ شود.   

مشاغل  و  وظایف  بعضی  واگذاری  اینکه  به  نظر  انسانی:  نیروی  حقوقی  مسائل  زمینه  در 

ی ویژه است و از طرفی مقررات برون سپاری  هاتخصصی به افراد مستلزم دانش، تخصص و مهارت
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به شرکت گاز نمی تعیین فرد واجد شرایط را  پیشنهاد می اجازه  از  شود مفاد و بخش دهد،  هایی 

بندی مشاغل که در مشاغل تخصصی شرکت گاز نیاز است، در شرایط اختصاصی و یا  طرح طبقه 

 کارکنان ارائه شود.   های الزم الرعایه پیمان بعنوان راهنمای بکارگیری پیوست 

: شکایات و انتقادات مشتریان در سامانه مربوط راهکارهای پیشنهادی در زمینه امور مشتریان

به تعامل مشتریان با شرکت گاز بصورت ویژه بررسی و از طریق نماینده پیمانکار نتیجه گزارش 

 گیری شود.  عملکرد انجام شده پی

های گاز رسانی با سابقه  شود که شبکه مانکار پیشنهاد میدر زمینه سطح واگذاری  و تعامل با پی

ها به مراتب باالتر  های نگهداری این شبکه باال از میزان ریسک سود بیشتری برخوردارند و هزینه 

ها ضروری  های جوان هست، در نظر گرفتن عوامل و ضرایبی برای جبران ریسک این هزینه از شبکه 

 رسد.  نظر میه ب

پیشنه پیمان:راهکارهای  به مفاد  با توجه  به مفاد    ادی  شرایط اختصاصی    3-15ماده  با توجه 

ها به  باشد( بهتر است نوع و مبلغ بیمه نامه ها  بعهده پیمانکار میتهیه کلیه بیمه نامه  )هزینه   :پیمان

نامه  بیمه  ها به عهده کارفرما قرار داده شود تا ریسک  تفکیک اعالم شود و هزینه تهیه برخی از 

 ها کاهش یابد. پروژه 

شرایط اختصاصی: حقوق مربوط به حق الزحمه کارکنان رسمی   3-27با توجه به مفاد ماده  

است و دستمزد مربوط به حق الزحمه کارگران است. کارکنان پیمانکار، رسمی نیستند لذا پیشنهاد  

 شود صرفاً از اصطالح »دستمزد + مزایا« در متن قرارداد استفاده شود.می
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 منابع 

 . 147، نشریه تدبیر، شماره  "مدلی فراگیر برای برون سپاری خدمات "(،    1383)    اشرف زاده، فرزاد 

اثر تنهایی  (،  136)الوانی، سیدمهدی؛ رستگار، عباسعلی؛ دامغانیان، حسین و دانايی فرد، حسن

  گری   تعدیل  و  دانش  تسهیم..  . همکاران کارکنان در سازمان بر پیشرفت شغلی با اثر میانجی تبادل با

 سمنان(.  استان شرکت گاز :مطالعه مورد) آفرین تحول رهبری

های تحقیق کیفی آمیخته، رویکردهای متداول در  ای بر روشمقدمه"  ،(1387)بازرگان، عباس

 . 19-36. صص 11، شماره 21. تهران: دیدار سال "علوم رفتاری

 سازمان«، چاپ دوم، تهران: انتشارات هیات. (، »بهبود و بازسازی 1382) برومند، زهرا

(. مهندسی برون سپاری در حمل و نقل، تهران؛ انتشارات وزارت مسکن و  1390) پور معلم، ناصر

 شهرسازی.

بررسی تأثیر اجرای طرح برونسپاری  "(،  1390)   پورکیانی، مسعود؛ میرکمالی، کیمیا و شفیعی، زاهده 

 . 28- 18(،  3) 2،  صلنامه رسالت مدیریت دولتی ، ف "گاز ایران بر عملکرد کارکنان در شرکت ملی  

بهاره آموزش"(،  1395)    تحويلداری،  عملکرد تاثیر  بر  سپاری(  برون   ( خدمت  ضمن  های 

 .مالزی–کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران ، "کارکنان بانک مسکن

پیام خوارزمی،  و  حبیب  توسع"  ،(1383)  ترابی،  کلیدی  در  عوامل  پیمانکاران  ظرفیت  ه 

  توزیع   هایشبکه  سراسری  کنفرانس  ، نهمین"تهران  ایمنطقه  برق  در  توزیع  ایھ برونسپاری فعالیت

 برق، زنجان.  نیروی

ارزیابی و رتبه بندی تامین کنندگان با  "(،  1396)  تقوايی سیچانی، هديه و اسماعیلیان، مجید

در محیط فازی )مطالعه موردی شرکت   TOPSIS کانو وهای  استفاده از رویکردی ترکیبی از روش

 .15-1، 2، کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، "داروسازی گلدارو(

، "الگوی گرافیکی روش تحقیق در علوم انسانی"(،  1386)  تقی زاده، هوشنگ و نادری، غفار

 نشر حفیظ.  

انسانی دانشگاه علوم پزشکی  شناسی منابع  آسیب "(،  1388)   جنیدی جعفری، مهدی و فاطمه محبتی 

 ، ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت توسعه منابع انسانی، تهران. "تهران با هدف بهبود و توسعه 

 ، مهربان نشر.  "پیمان برون سپاری اثربخش"(، 1386)   چشم براه، محسن و مرتضوی، سیدحسن
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ذار بر شبکه تحقیقات  تاثیرگهای  و شاخص ها  (. شناسایی مولفه 1398)  حاجی حسنی، فرزادنه 

 . 113-87، 14های تحقیق و توسعه. آینده پژوهشی دفاعی، دفاعی به منظور برون سپاری پروژه 

و واحدی ديز، علی امیرحسین  بین مدل "(،  1387)  خامنه،  تطبیقی  های بلوغ مدیریت  مقایسه 

شرکت در  بکارگیری  جهت  بهینه  مدل  انتخاب  و  پیمانکاری پروژه  ساختار  با  هایی 

 .،کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه،تهران"ومیعم

 در کمى پژوهش  شناسى رو"(،  1388) عادل آذر، و  سیدمهدى الوانى، حسن؛  فرد، دانايى

 .اشراقى -صفار ن:تهرا رویکردى جامع مدیریت،

نادر کوهشاهی،  میرزاده  و  تهمینه  برگزاری آسیب   "(،  1394)  رحمانی،  حقوقی  شناسی 

 . 182-144(، 7)2، فصلنامه حقوق اداری، "مناقصات در ایران

بابايلو، کريم  ايرانی  (.  برون سپاری، مزایا و  1393)  رمضانی، يعقوب؛ نعمت زاده، مهدی و 

 معایب آن. کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت و کسب و کار.

بر توفیق در برون سپاری    (، تاثیر اشتراك دانش1387)    رهنورد، فرج اله، خاتوند کار جلیل 

 خدمات فناوری.  

برقی، شاهین  و  اهلل  مهرجردی، يحیی؛ مومنی، حجت  و  "(،   1389)  زارع  ارزیابی  الگوی 

پروژه  در  پیمانکاران  تصمیمگیری  انتخاب  تکنیکهای  رویکرد  پتروشیمی؛  بردا  -های  ،  "تکنیک 

 .48-27(،  3)2های مدیریت بازرگانی،نشریه کاوش

با الهه سرمد، زهره؛  . "های تحقیق در علوم رفتاریروش"  ،(1384)  زرگان، عباس؛ حجازی، 

 تهران: انتشارات آگاه. 

(، »مدلی برای شناخت و آسیب شناسی سازمآن ها«، نشریه مدیریت  1385)  شريفی کلويی، منصور

 .5و توسعه، شماره 

های  سپاری دوره (، ارزیابی اثربخشی برون  1394)  شمس، غالمرضا؛ محمد قهرمانی و مهسا سیفی

آموزشی شرکت ملی گاز ایران، چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری، تهران، موسسه  

 اطالع رسانی نارکیش.  

 ریزی منابع انسانی، چاپ دوم، انتشارات سمت. (، برنامه 1398)  شیریاردشیر فانی، علی اصغر و 
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و   اکبر  طباطبايی،  پور  نیلی  سهیال؛  پیربلوطی،  بیژنقاسمی  باشی،  تحلیل  1392)  خیام   ،)

های برون سپاری خدمات گازرسانی در شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری با استفاده ریسک

، نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی،  FMEAاز تکنیک  

 تهران، هم اندیشان انرژی کیمیا.

ای تهران با هدف  معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه   شناسی (، »آسیب 1383)   کامرانی، محسن 

 بهبود و توسعه«، پایان نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وابسته به وزارت نیرو. 

نوآوری  های  شناسایی مؤلفه "(،  1398)  مهاجرانی، مهدی؛ کريمی، فريبا و نادی، محمد علی 

، نشریه علمی ابتکار و خالقیت در علوم  "نوآوری باز در دانشگاه  باز و ارائه مدل برای پیاده سازی

 226-199(، 2)9انسانی، 

نسرين سپاری"(،  1380)  مهرآئین،  برون  تصمیم  بر  موثر  المللی "عوامل  بین  کنفرانس  اولین   ،

 حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار.  

مجتبی ماموريان،  و  کامل  شیروانی،  انتقال  برر"(،  1394)  میالنی  سازی  بهینه  و  عددی  سی 

حرارت جا به جایی ترکیبی و تولید آنتروپی در محفظه مربعی با درپوش متحرك، نشریه مهندسی  

 .8مکانیک مدرس،ش 

: ترجمه بهروز قاسمی؛ 1382(، مدیریت استراتژیک؛  1382)  هريسون، جعفری و جان کارون

 تهران؛ انتشارات هیات.  
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